
Szakmai önéletrajz 

 

 1978 óta dolgozom könyvtárban, 6 évet töltöttem el a FSZEK-ben könyvtári asszisztensként, 

majd gyermek könyvtárosként. Ezután a Külkereskedelmi Főiskola könyvtárában voltam 

szakkönyvtáros, de közben GYES-en voltam.1990 óta dolgozom iskolai könyvtárban.  

           A Budai Nagy Antal Gimnáziumba kerülve megismerkedtem az itt folyó speciális 

pedagógiai munkával is, a könyvtár-szakmai mellett. Marót Károlyné kolléganőm sokat 

segített szakmai érdeklődésem felkeltésében, irányításában. 30 év könyvtárpedagóiai  

tapasztalatait osztotta meg velem, ami különösen fontos volt számomra. Fokozatosan 

kapcsolódtam be a szakmai közéletbe, 1992 óta vagyok a KTE tagja, majd többször elnökségi 

tag, ellenőrző bizottsági tag, ell. biz. elnök, majd 2010-től elnök. A különféle egyesületi 

tisztségekben eltöltött évek során a szakma jeles képviselőitől sokat tanultam, melyet 

köszönök. Az elmúlt 20 évben több szakmai képzésen, Nyári Akadémián vettem részt, 

magam is szerveztem programokat a Könyvtárostanárok Egyesületén belül ill. a kerületben. 

Bekapcsolódtam a NAT koncepciójának megvitatásába, elnökként és az elnökség tagjaként 

jogszabályok, szakmai ajánlások kimunkálásában, megfogalmazásában, a kerettantervi 

kidolgozás véleményezésében vállaltam feladatokat. Több előadást tartottam szakmai 

rendezvényeken, folyamatosan képeztem magam.(Mentalhigienes másoddiploma, pedagógus 

szakvizsga) Szűkebb környezetemben rendszeresen tartottam-tartok bemutató órákat 

könyvtárhasználati órákból ill. a könyvtárhasználaton alapuló szakórákból ( magyar, 

történelem, földrajz, biológia). Intézményünkben lelkesen veszek részt a programok 

szervezésében, megrendezésében, mintegy szellemi központként működtetve a könyvtárat. 

Fontosnak tartom az iskolatörténeti gyűjteményt,ezért iskolám jeles évfordulói kapcsán 

iskolatörténeti kiállításokat rendeztem ill. évkönyveket szerkesztettem. Munkámat az 

intézmény igazgatói és a kollégák is segítik és elismerik. Az egyesületben tevékenységemet 

2008-ban KTE Emlékérem Az Egyesületért ismerték el. 

     Szakértőként több éve veszek részt az iskolai könyvtári szakfelügyeletben, évekig voltam a 

Mérei Intézet szaktanácsadója. Sok kollégát ismerek, engem is sokan ismernek, de ami 

fontosabb: bizalommal fordulnak hozzám a könyvtárostanárok. Ennek a bizalomnak a 

megnyilvánulása volt, hogy 2010-ben az egyesület elnökévé választottak. A közös munkával 

eltöltött évek, és az elnökségi tagok biztatása alapján vállalom újra az elnöki tisztre való 

jelölést, remélem továbbra is rászolgálok a tagság bizalmára! 
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